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RESUMO: O presente texto visa analisar e discutir na dimensão criadora e polêmica da obra 
do artista brasileiro Hélio Oiticica (1937-1980) a relação entre artista/propositor, obra e 
espectador. O artigo inicia-se sobre uma breve análise histórica do movimento neoconcreto, 
abordando a trajetória deste artista e enfatizando suas primeiras pesquisas com os Bólides, 
realizadas durante a década de 1960. Em um segundo momento, a ênfase é dada na 
importância dos processos que tomam a circunferência dos Parangolés, quando Oiticica 
expande seu trabalho para um novo campo, tomando uma consciência ampliada do habitar 
no mundo urbano, envolvendo sua produção em situações intrinsicamente sociais e 
culturais. 
 
Palavras-chave: Hélio Oiticica, Bólides, Parangolés. 
 
 
ABSTRACT: The present text intends to analyze and discuss into the breeder and polemic 
dimension of the Hélio Oiticica (1937-1980) Brazilian artist’s work, a relation between 
artist/proposer, oeuvre and spectator. The paper starts under a brief historic analysis of the 
neo-concret movement, discussing the trajectory of this artist with emphasis on his firsts 
researches with the Bólides realized during the 60’s. In a second moment, the emphasis is 
given on the importance of the process inside Parangolé’s circumferences, when Oiticica 
expands his work for a new field, taking an expanded conscience of living in urban world and 
involving his production in intrinsically social and cultural situations. 
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Na década de 1960 foram formulados muitos dos paradigmas ainda vigentes no 

sistema de arte atual. Uma entre as movimentações que problematizaram o universo 

da arte e chegou a nossa contemporaneidade é a dissipação das categorias que 

permitiam o seguro reconhecimento de uma obra de arte e também seu julgamento. 

Num ambiente onde cada categoria expande-se e perde-se não apenas dentro das 

outras categorias como nos âmbitos da vida, questões até então distantes da 

experiência artística, são lançadas dúvidas sobre como portar-se com relação às 

obras de arte, o que não é facilmente vencido. A rapidez com que esses processos 

ocorreram na arte produzida no Brasil daquele momento gerou uma arte de choque, 

fundada na negação de princípios formalistas e na afirmação da atitude do sujeito 

como detentor inalienável da força criadora. Essa fundação é vista com mais clareza 
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na explosão da consciência construtiva (BRITO, 1999) do movimento neoconcreto. A 

negação da independência passional da obra e do espectador cria entre este último, 

a obra e o autor uma espécie de vazio. Aparentemente é no interior do paradoxo 

ausência/presença, próprio do vazio, que o espectador, a obra e o autor são 

reconciliados na arte neoconcreta. E é na busca de uma melhor compreensão deste 

processo de articulação da referida tríade, no qual o neoconcretismo realizou 

experimentações com reconhecimento internacional, que localiza-se a hipótese da 

relevância que passa a ter, desde então, o que poderia ser chamado de uma arte 

colaborativa. 

Dentre os artistas do período, destaca-se a produção do brasileiro Hélio Oiticica 

(1937-1980), que é repleta de fases e camadas que possuem em seus núcleos 

apreensões de conhecimentos que ora se distinguem, ora se convergem. Vale 

ressaltar que os processos de colaboração possuem complexas camadas, e que, 

dentre elas, Oiticica produziu trabalhos dos quais podem ser compreendidos como 

colaborativos, pois interessava-se não apenas por um eu-mesmo, mas igualmente 

pelo eu-outro. É nessa percepção sensível da figura alheia que destaca Merleau-

Ponty, “Eu e o outro somos como dois círculos quase concêntricos, e que se 

distinguem apenas por uma leve e misteriosa diferença.” (MERLEAU-PONTY, 2012, 

p. 219-220). Produzindo assim novas formas e sentidos para a arte, a noção de 

espectador-participador, concebida por Oiticica, permitiu que o jogo representacional 

da arte atingisse novos limites. 

Dos inúmeros trabalhos criados pelo artista, é factível notar portanto uma relação 

ressaltada entre artista/propositor, obra e espectador. Oiticica encontra no interior da 

construção dos Bólides uma determinação estrutural. Tais proposições presentes 

entre 1963 e 1980 no trabalho do artista tomam diferentes aspectos durante sua 

carreira. Nas particularidades dos processos dos Bólides são abertas possibilidades 

rumo a um comportamento criativo pessoal e descondicionado, uma expansão da 

existência criadora. Com relação a essas transformações, a negação da obra de arte 

como sendo primordialmente uma matéria adequada a uma forma é a primeira a ser 

diretamente percebida. Surge a necessidade de que até mesmo a concepção formal 

da obra de arte engendre diálogos mais abertos com a realidade. Nesse sentido a 
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afirmação de uma identidade, tanto nacional quanto latino-americana, e a 

aceleração das tomadas de referências através das Bienais de São Paulo, foram de 

importância inegável para a formação de uma produção de arte declaradamente 

construtiva no Brasil da década de 1960. Tratando-se o termo construtivo como uma 

referência aos artistas que “acrescentam novas visões e modificam a maneira de ver 

e sentir, portanto os que abrem novos rumos na sensibilidade” (OITICICA, 2006, p. 

88). 

Os Bólides, denominados pelo próprio Oiticica como obras-objetos, ou, transobjetos,  

fazem parte do programa ambiental desenvolvido pelo artista desde o início da 

década de 1960 até o final de sua vida, em 1980. O termo transobjeto diz respeito a 

um objeto construído com matéria preexistente, apropriada do mundo. O conjunto de 

Bólides compõe um complexo de proposições que tomam diferentes aspectos, e, 

nos conduzirá a construção de uma possível relação com a ideia contida na 

essência dos Parangolés. O argumento de Hélio Oiticica, sobre a incorporação de 

uma ideia estética ao objeto, ou seja, que o trabalho pudesse ser tomado por um 

caráter transcendental, ressaltava que a proposta Bólide fosse erguida como um 

problema do discurso, o que iria além da materialidade das peças.   

Consequentemente, os Bólides instauraram uma nova significação para a pesquisa 

da cor, que começou a ser disposta não mais recobrindo um objeto, mas em seu 

próprio valor objetivo, uma vez que elementos naturais compunham o problema 

tonal dos trabalhos, “onde a cor não só se apresenta nas técnicas a óleo e a cola, 

mas no seu estado pigmentar, contida na própria estrutura do Bólide.” (OITICICA, 

1963, p. 63).  

Portanto, o desenvolvimento nuclear da cor pode parecer uma tentativa de trabalhar 

apenas o sentido da cor tonal, mas na verdade situa-se em planos diversos, muito 

distintos de uma simplificação de um problema de cor. Para o criador: 

O desenvolvimento nuclear  antes de ser dinamização da cor é a sua 
duração no espaço e no tempo. É a volta ao núcleo da cor, que 
começa na procura da sua luminosidade intrínseca, virtual, interior, 
até o seu movimento do mais estático para a duração. (OITICICA, 
1962, p. 42). 
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A necessidade de vivenciar, tocar, sentir o trabalho e por consequência, interagir 

física e mentalmente é solicitada também através dos escritos do artista. Nota-se 

isto mais claramente nas cartas trocadas entre Oiticica e Lygia Clark durante os 

anos de 1964 até 1974. Assim como a interação do espectador, por vezes analisada 

como co-autor 1 , a pesquisa objetual dos Bólides problematiza o elemento 

constituinte cor como gerador de experiência, já que a imersão ambiental nos 

Bólides exige que o participador mergulhe as mãos na cor.  

Em registro datilografado do artista nota-se que até o ano de 1969 foram criados 

sessenta e um Bólides (doc. no. 1505 do Arquivo Hélio Oiticica). Vemos que até 

1965 são realizados em torno de trinta peças entre Bólides-caixa e Bólides-vidro e, 

de 1966 em diante, acrescido da experiência das manifestações ambientais e da 

conceituação dos termos apropriação e antiarte. A objetualidade dessas proposições 

passa a se desdobrar em diversas outras instâncias, como Bólide-bacia, Bólide-

pedra, Bólide-lata, Bólide-luz, Bólide-plástico. Em idos de 1967 surgem, relacionados 

com o suprasensorial, o Bólide-saco e o Bólide-cama, tendo às vezes uma dimensão 

que abriga o corpo todo, como no Bólide área. Em 1969, define-se o conceito de 

crelazer e o surgimento do Bólide-ninhos, que reúne seis células-ninhos na 

configuração do Éden, parte da Whitechapel Experience. Já em 1978, Oiticica 

planeja o Para-bólide e realiza dois Contra-Bólides. Para o artista, de fato não 

bastava apenas ver os objetos, mas vivenciá-los em todo o âmbito da experiência. 

Nos Bólides de número um a seis a cor é monocromática e aparece apenas pintada, 

ressaltando uma objetividade através das peças com cortes retos, geométricos e 

rígidos, formalmente simplificados. Do primeiro ao sexto, os trabalhos adquirem 

volumes, dobras e movimentos, por vezes distintos uns dos outros, ou mesmo 

expandidos, esticando e revendo possibilidades que vão de um ao outro, sem 

repetições. Através da manipulação, os objetos podem ser movimentados e 

reconfigurados a partir de suas possibilidades ofertadas. Essas peças iniciais são do 

tipo Bólide-caixa e são intituladas2 como Bólide-caixa 1 “Cartesiano”; B2 Bólide-

caixa 2 “Platônico”; B3 Bólide-caixa 3 “Africana” e “Addendum” – composto por duas 

partes; B4 Bólide-caixa 4 “Romeu e Julieta”; B5 Bólide-caixa 5 “Ideal” e B6 Bólide-

caixa 6 “Egípcio”. 
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O B7 Bólide-vidro 01 de 1963 (Figura 1) expande a intenção das seis primeiras 

caixas e a partir de então, a cor é rearranjada, tomando novas significações. A cor 

preexistirá na natureza e será inserida em alguns trabalhos, porém não como algo 

que é encontrado ao acaso, mas como uma fusão a uma ideia (pensamento) que 

antecede seu encontro no campo da realidade e no mundo físico onde o todo habita. 

A cor aparece agora não somente pintada, mas também como 
pigmentos em pó, terra, tijolo macetado e líquidos coloridos, e se 
junta com potes plásticos, recipientes de vidro, espelhos, tecidos etc. 
É nessa condição que o Bólide recebe a designação de “transobjeto”. 
É necessário então observar que o fato desse termo aparecer 
concomitantemente ao surgimento das peças que trazem 
apropriações de elementos e objetos já existentes indica a 
necessidade de Oiticica demarcá-las conceitualmente, distinguindo-
as das anteriores, as primeiras caixas. (VARELA, 2009, p. 45). 
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Figura 1: B7 Bólide Vidro 1 – Cuba de vidro – tijolo macetado e vidro embutido. 

Fonte: Projeto Hélio Oiticica. Instituto Itaú Cultural. 

A cor volta a ser pintada e as formas rígidas com linhas retas e cortantes ressurgem 

no trabalho B9 Bólide-caixa 7 (Figura 2), porém, a inserção de um espelho designa 

sua face central. É a primeira vez que esse elemento reflexivo surge, afirmando uma 

extensão física para além do mundo real. A superfície do espelho densifica a 

estrutura temporal da peça, ao mesmo tempo que absorve para dentro de si seu 

entorno. Não há uma posição exclusiva de posicionar o trabalho, uma vez que em 

fotos históricas ele aparece no morro da mangueira rebatendo para seu interior, o 

ambiente real com suas especificidades e moradores. Em uma das extremidades, há 

um corte que circula três dos quatros lados da madeira, enquanto que na outra, há 

um compartimento que pode ser aberto, manipulado pelas mãos de quem o move. 

Essa abertura, ou extensão, alastra outrossim a cor amarela para dentro da peça, 

banhando-a de luminosidade e pigmento, e partes do trabalho em si são refletidas 

no espelho, bem como o  ambiente externo (mundo real). O fruidor, ao manipular a 

peça, encontra uma posição desejável de modo intuitivo, e acaba sendo sugado pelo 

espelho presente. O compartimento contido no Bólide em si já força aquele que o 

toca a ser absorvido. Para Focault, o objeto-espelho é em si mesmo algo paradoxal, 

ao mesmo tempo em que é utópico, também se apresenta heterotópico. É um ali 

que sai do aqui, que projeta o eu-mesmo que se olha em um lugar inabitável 

fisicamente, um outro lado, mas que na realidade encontra-se do lado de cá, dentro 

de si, dentro de você mesmo, bem aonde você está: 

O espelho é, afinal de contas, uma utopia, uma vez que é um lugar 
sem lugar algum. No espelho, vejo-me ali onde não estou, num 
espaço irreal, virtual, que está aberto do lado de lá da superfície; 
estou além, ali onde não estou, sou uma sombra que me dá 
visibilidade de mim mesmo, que me permite ver-me ali onde sou 
ausente. Assim é a utopia do espelho. Mas é também uma 
heterotopia, uma vez que o espelho existe na realidade, e exerce um 
tipo de contra-ação à posição que eu ocupo. Do lugar em que me 
encontro no espelho apercebo-me da ausência no lugar onde estou, 
uma vez que eu posso ver-me ali. A partir deste olhar dirigido a mim 
próprio, da base desse espaço virtual que se encontra do outro lado 
do espelho, eu volto a mim mesmo: dirijo o olhar a mim mesmo e 
começo a reconstituir-me a mim próprio ali onde estou. O espelho 
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funciona como uma heterotopia neste momentum: transforma este 
lugar, o que ocupo no momento em que me vejo no espelho, num 
espaço a um só tempo absolutamente real, associado a todo o 

espaço que o circunda, e absolutamente irreal, uma vez que para 
nos apercebermos desse espaço real, tem de se atravessar esse 
ponto virtual que está do lado de lá. (FOCAULT, 1967). 

 

Figura 2: B9 Bólide Caixa 7 – amarela horiz. deitada – encaixe deslizante. 1964. 23 x 61,2 x 

23,7. Coleção César e Cláudio Oiticica, Rio de Janeiro, Brasil. Projeto Hélio Oiticica. 

A proposta Parangolé, por sua vez, é concebida após a proposta Bólide e exige que 

o próprio corpo do espectador incorpore a obra. As proposições acabam coexistindo, 

uma vez que os Bólides continuam sendo produzidos após a invenção das capas de 

cor. Contudo o Parangolé “vai inverter a estrutura-Bólide: as cores não estão mais 

contidas, mas soltas, envolvendo o corpo que as faz fulgurar no espaço por 

evoluções e dança.” (FAVARETTO, 1992, p. 104). As faixas e capas coloridas e 

tendas de pano se articulam com os movimentos do corpo do espectador e o 

impulso corporal se faz essencial para a existência da proposição, visto que as 

peças exigem um corpo vivo, contextualizado pelo samba. E além disso é possível 

analisar uma dimensão discursiva específica no DNA desse trabalho, se pensarmos 
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que o atual morro da mangueira, situado na cidade do Rio de Janeiro, não é o 

mesmo morro que Oiticica vivenciou. Ele relata o surgimento de uma nova força 

motriz em sua obra através de sua experiência com a dança e a favela, 

especificamente com no morro da mangueira. Junto a esse dado, há também o fato 

dessa proposição ter colidido com a conturbada situação política do país que teve 

uma ditadura instaurada em 31 de março de 1964 através de um golpe militar. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Luiz Fernando Guimarães veste Parangolé P30 Capa 23 "m'way ke" 1965. Foto de 

Hélio Oiticica. Nova York, 1972. 
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O Parangolé requer uma continua ativação para se fazer como tal, é a proposição 

em si que importa, onde a matéria é mediadora de um conceito, uma concepção 

mental que exige mente e corpo do fruidor. Por isto, Guy Brett aponta que “Hélio 

Oiticica tem sido comparado a Joseph Beuys não apenas por sua importância, mas 

também pela dificuldade de preservar a eficácia da ‘obra’ sem a presença viva do 

artista” (BRETT, 2005, p. 74). Essa verdade, assim como o retorno à condição de 

“objeto” de muitas obras feitas para a experiência artística, após a morte de seus 

proponentes (autores), leva ao questionamento se essas peças continuariam como 

obras de arte ou teriam sido transformadas em meros registros arqueológicos, 

vestígios de obras. E esse questionamento já indica como aquela proximidade entre 

autor, obra e espectador é uma problemática forte da arte dos anos sessenta e 

setenta em geral, da qual a produção atual de arte é inevitavelmente herdeira. 

Comumente usados por integrantes da Mangueira como Mosquito (mascote do 

Parangolé), Nildo, Jerônimo, Tineca, Nininha Xoxoba, Paulo Ramos, entre outros, 

como o músico Caetano Veloso, o poeta Torquato Netro, Luiz Fernando Guimarães 

(Figura 3), etc.. Alguns Parangolés expressam um nítido inconformismo com 

proposições engajadas, frases furisosas e marcantes como, por exemplo, Estou 

Possuído ou Incorporo a Revolta. É um estandarte da anti-lamúria, revelando a 

cumplicidade do artista com os que vivem à margem da sociedade. 

O Parangolé Estou Possuído faz referência ao Exu Muleque da Mangueira, ao Seu 

Malandrinho, habitantes marcantes que interessavam a ele como criação. Não se 

trata nesta proposição da própria incorporação do espírito do Seu Malandrinho no 

Terreiro, mas sim das situações locais; a própria religião e a dança em si, traço que 

Oiticica considerava com essência da cultura negra. 

Há um conceito inserido nos Parangolés que os retiram da condição de obras-

objetos, apesar de sua materialidade. Embora assemelham-se aos Bólides em 

termos de ideia, não problematizam a questão da apropriação, mas uma totalidade 

ambiental. “O Parangolé passará a designar um programa no qual toda a produção 

daquele período se insere; ele passará a ser sinônimo de Programa Ambiental.” 
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(VARELA, 2011, p.63) São simultâneas as experiências com as vestes. Funcionam 

de modos distintos para aqueles que dançam vestindo-as e para os que assistem 

aqueles que estão dançando. O corpo não é suporte, mas a incorpora ao mesmo 

tempo em que é incorporado pela experiência única e intransferível a cada um. Em 

textos datilografados do próprio artista e entrevistas, uma delas realizada por Ivan 

Cardoso, Oiticica chamou in-corporação, o ato de colocar tais trabalhos no corpo e 

ativá-los em suas extensas possibilidades. A frase final do manifesto Esquema Geral 

da Nova Objetividade, escrito por Oiticica em1967, redigida em caixa alta no texto, 

serviu de fonte para o Parangolé P 16, Capa 12, Da adversidade vivemos (Figura 4). 
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Figura 4: Hélio Oiticica e Nildo da Mangueira vestem Parangolé P16, Capa 12, Da 

adversidade vivemos. Fonte: DUARTE, Paulo Sergio. Anos 60: transformações da arte no 

Brasil. Rio de Janeiro: Campos Gerais, 1998. 

As faixas e capas coloridas e tendas de pano se articulam com os movimentos do 

corpo do espectador e o impulso corporal se faz essencial para a existência da 

proposição, visto que as peças não existem fora do corpo e do contexto da dança. 

Se nos Bólides a materialidade da peça pode ser guardada em algum acervo 

preservando sua finalidade de ser exposta e manuseada, nos Parangolés a estrutura 

da obra se faz no ato em si. A proposta se ativa quando a pessoa se dispõe a 

interagir, vestir, ao ponto de portar algo não como simples veste, mas como 

escultura viva. 

Ao abandonar o tipo de obra que funciona como material que repousa em si e onde 

o espectador pode repousar seu olhar, Oiticica sugere “uma mudança de 

perspectiva, para uma atitude centrada na repotencialização dos processos de 

criação e percepção, deslocando a imagem de artista e de espectador” 

(FAVARETTO, 1992, p. 96).  

Desse modo, Oiticica instaurou um novo tecido sensível, e sua produção, 

desmembrada parcialmente aqui, explicita uma preocupação de uma projeto 

sensível, onde a relação entre autor/obra e espectador fosse vista de forma 

expandida. Tanto no caso dos Bólides quanto no dos Parangolés, as ideias são 

entendidas como projetos de expansão para algo que ainda poderia ser ampliado 

continuamente, sem que necessariamente pertencesse a uma linearidade, mas que 

fosse conectado a ideia de work-in-progress, mas progresso não entendido como 

ascensão linear e evolutiva, porém algo conectado ao novo,  a uma contínua 

reformulação e reprocesso de ideias anteriores para projetos posteriores. Um artista 

múltiplo e engajado como Oiticica, não era conformista com a situação que 

presenciava, possuía uma vontade de alterar formas do ver, sentir, interpretar, etc. E 

por isto mesmo, a frase fundamental para o Esquema Geral da Nova Objetividade 

iria guiar muitos de seus processos, pois representava, como ele mesmo escreveu, 

a atual situação da vanguarda brasileira, bem como entendemos hoje, poderia ser 

projetada a sua obra. DA ADVERSIDADE VIVEMOS! 
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NOTAS 

                                                        
1 Analisei o extenso problema da co-autoria na produção desse artista em uma comunicação realizada no 
Seminário Ibero-Americano sobre o Processo de Criação, ocorrido entre 4 a 7 de dezembro de 2013 em Vitória – 
Espírito Santo. Em uma abordagem específica, o texto concebido com co-autoria de Ângela Grando, intitulado 
Hélio Oiticica e a transfiguração do Autor como Propositor, encontra-se publicado no livro: Artistas, autoria e as 
práticas colaborativas. / Poéticas da Criação, E.S, 2013. CIRILLO, José; GIL, Fernanda Garcia; GRANDO 
[Orgs.]. São Paulo: Intermeios, 2013. 
2 O documento datilografado pelo próprio artista apresenta a listagem de uma fiel catalogação dos primeiros 
objetos Bólides  até os trabalhos produzidos no ano de 1969. Trata-se do doc. no. 1505 do Arquivo Hélio Oiticica, 
um escrito pessoal composto por três laudas. 
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